
Pozorne preštudujte celý dokument! 
POPLATKY ZA POVOLENKY PRE ROK 2017  

 
 
Druh 
povolenky  Miestna 

kaprová 

Miestna 
zľavnená- 

ženy,inval.
dôch.(nad 

70%), Z ŤPS 

Miestna K 
mládež  

do 18.r. 

Zväzová 
kaprová 

Zväzová K  
mládež  

do 18.r. 

Euro  Euro  Euro  Euro  Euro  
Členská 
zná mka  20,00 20,00 14,00 20,00 14,00 

MO ryb. 
poriadok+ 
spravodaj  

 1,25  1,25  1,25  1,25  1,25 

Zväzový 
ryb. por.  0 0 0  0,50  0,50 

Záznam o 
úlovkoch  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25 

Spolu  21,50  21,50  15,50  22,00  16,00  
      

M.pov.K  43,00  33,00  33,00  43,00  33,00  
Zv.pov.K  -  -  -  35,0 0 35,00  

Spolu K 64,50 54,50 48,50 100,00 84,00 

 
Miestne povolenie pstruhové -  ku kaprovej povolenke -  27,00 € 

Spolu K+P  91,50  81,50  -  127,00  -  
Samostatné povolenie pstruhové -  bez kaprovej povolenky -  40,00 € 

Samostatné povolenie pstruhové + čl.známka + poriadok + záznam - 61,50 € 
Zväzové povolenie lip ňové -  ku miestnej povolenke + l.poriad ok -  35,50 € 

 
Pozn.: Zväzové povolenie na kaprové a lip ňové vody môže by ť vydané len 
členom MO, ak sú držite ľmi miestneho pstruhového alebo kaprového 
povolenia na rybolov, vydaného MO, ktorej sú členom.Do kategórie Z ŤPS sú 
zahrnutí rybári Z ŤPS s červeným pruhom na preukaze Z ŤPS, s nutným 
doprovodom a vozí čkari. V zmysle novej Smernice nebudú poskytované 
žiadne iné z ľavy. Členom, ktorí dov ŕšili dôchodkový vek, v zmysle tejto 
Smernice, organizácie neposkytujú žiadne z ľavy. Výmena členského 
preukazu, prípadne jeho duplikát – 0,60 EURO,Stanov y SRZ – 1,60 EURO. 
Zákon a Vykonávacia vyhláška – 1,00 EURO. 
 
Poplatky je možné realizova ť formou Poštového pe ňažného poukazu, ktorý 
je k dispozícii v kancelárii MO, v rybárskych preda jniach na území 
Púchova, prípadne u členov výboru a hospodárskeho aktívu. V správe pre 
prijímate ľa platiaci v skratke vypíše, aké povolenky a známky  platí. 
V poplatkoch nie je uvedená suma za Rybársky lístok , ktorý si bude možné 
zakúpi ť pri vydávaní dokladov v kancelárii MO SRZ, alebo n a mestských 
alebo obecných úradoch v sumách pod ľa d ĺžky platnosti – jednoro čný 7.00 
€, trojro čný 17.00 €. Rybár, ktorý si príde pre povolenku do kancelárie 
MO musí ma ť platný štátny rybársky lístok na príslušný rok so sebou.  
 
Ďalej výbor upozor ňuje všetkých členov, že poplatky za členské známky je 
každý povinný zaplati ť najneskôr do konca marca.Ak tak neurobí, v zmysle 
Stanov SRZ, § 10 Zánik členstva - členstvo v SRZ zaniká. 
V Púchove 10.11.2016     Výbor MO SRZ 


